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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang. 

Surfaktan (surface active agent) merupakan bahan kimia yang dapat mengubah 

sifat permukaan bahan yang dikenainya. Sifat aktif dari surfaktan disebabkan adanya 

struktur molekulnya yang terdiri dari dua gugus yang mempunyai sifat kelarutan 

berlawanan  yaitu rantai hidrokarbon yang larut di dalam minyak dan gugus ionik 

yang larut di dalam air (Hartomo dan Widyatmoko, 1993). 

Apabila dibandingkan dengan industri kimia yang lain,  industri surfaktan di 

dunia saat ini tidak  terlalu besar yaitu hanya sekitar 12 - 13 juta metrik ton per tahun 

dengan tingkat pertumbuhan 3 - 4 % setiap tahunnya. Nilai industri surfaktan per 

tahun sekitar USD 28 milyar terdiri dari  kelompok anionik  64 %,  non ionik 29 %, 

sisanya  kelompok kationik dan amphoterik. Berdasarkan penggunaannya surfaktan 

dikonsumsi oleh  kelompok industri rumah tangga 67 % dan industri 33 % 

(Kurniawan, 2006).  

Surfaktan banyak digunakan pada berbagai industri, misalnya industri detergen, 

pelembut, cat, tinta, bahan pengemulsi (emulsifier), insektisida dan lain-lain. Di 

Indonesia, kebutuhan surfaktan sekitar 95 ribu ton per tahun, sedangkan kapasitas 

produksi dalam negeri hanya 55 ribu ton per tahun, sehingga ada kekurangan sebesar 

45 ribu ton yang harus di impor (LIPI, 2008). Melihat kegunaan surfaktan yang 

sangat luas dan konsumsi dalam negeri yang besar  tersebut menjadi pendorong  

berkembangnya industri pembuatan surfaktan di Indonesia. 

Salah satu  faktor yang mendorong  berkembangnya industri surfaktan adalah 

keberadaan bahan baku. Secara umum pembuatan surfaktan menggunakan bahan 

baku yang renewable maupun non renewable. Bahan baku renewable berasal dari 

sumber daya alam, misalnya minyak sawit, sedangkan bahan baku non renewable 
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berasal dari produk industri kimia. Pada saat ini dengan terbatasnya bahan baku non 

renewable, maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk menggantikan bahan baku 

non renewable dengan bahan baku renewable. Bahan baku non renewable seperti 

linear alkyl benzene ( LAB ) dan etilen oksida yang selama ini mendominasi sebagai 

bahan baku surfaktan mengalami keterbatasan karena tingginya harga minyak bumi 

sehingga mulai  tumbuh industri surfaktan berbahan baku alkohol lemah (fatty 

alcohol ) dan asam lemak (fatty acid) dari sumber bahan baku yang renewable seperti 

palm oil. Dewasa ini pertumbuhan industri palm oil di Indonesia sangat tinggi 

sehingga menyebabkan produksi asam lemak dan alkohol lemah meningkat. 

Peningkatan tersebut mendorong bahan baku renewable lain yang dapat digunakan 

bersama asam lemak dan alkohol lemah untuk diproses menjadi surfaktan. Beras 

merupakan salah satu bahan yang dapat dipilih sebagai bahan baku untuk pembuatan 

surfaktan bersama alkohol lemah atau asam lemak, dengan pertimbangan  beras 

mudah didapat dan ada kecenderungan di tahun-tahun mendatang Indonesia akan 

mengalami surplus beras. 

Peningkatan produksi beras di Indonesia terutama disebabkan oleh 

berhasilnya  program ekstensifikasi pertanian yaitu penambahan luas lahan khususnya 

lahan tanaman padi dan program intensifikasi pertanian seperti teknologi pemupukan, 

pemakaian bibit unggul, pemberantasan hama dan lain-lain. Data menunjukkan 

bahwa sekitar 91 % luas lahan pertanian tanaman pangan yang tersedia ditanami padi.  

Produksi beras diprediksi sekitar  63,2 % dari produksi Gabah Kering Giling (GKG).  

Kebutuhan beras di  Indonesia dari tahun 2001 sampai 2009  dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 
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Tabel 1.1 Produksi beras di Indonesia  (BPS dan The Rice Report, 2008) 
 

Tahun  Produksi (Kiloton) Import (Kiloton) Kebutuhan (Kiloton) 
 
2001  31.891   1.404   33.295 
2002  32.130   3.703   35.833 
2003  32.950   550   33.500 
2004  33.490   Impor dilarang  33.490 
2005  34.120   Surplus 16.000 34.120 
2006  34.600   150   34.750 
2007  36.970   500   37.470 
2008  39.537   Surplus 1.778             37.759    
2009  41.359   Surplus 2.069  39.290. 
 

Meskipun surplus beras menandakan bahwa tujuan swa sembada pangan telah 

tercapai sehingga masyarakat tidak merasa kekurangan pangan, namun  menimbulkan 

permasalahan yaitu menumpuknya beras di gudang.  

Hal ini dapat diatasi dengan cara mengeskspor beras ke negara tetangga, tetapi  

karena harga jual beras di luar negeri lebih rendah dibanding harga dalam negeri 

sehingga membebani pemerintah untuk mensubsidi dana kepada petani. Salah satu 

cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengolah beras menjadi produk lain 

yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, yaitu memanfaatkan beras sebagai bahan 

baku untuk membuat surfaktan.    

 

1.2 Identifikasi Masalah. 

 Penelitian tentang pembuatan surfaktan (food surfactant) dari bahan baku 

glukosa telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh  Yu dkk. (2008) 

menyatakan   bahwa glukosa mono ester dapat dibuat dengan mereaksikan glukosa 

dan asam stearat dengan katalis enzim lipase dari Candida sp. pada suhu 35 – 45 oC. 

Penelitian ini hanya menggunakan asam stearat saja dan tidak dibandingkan dengan 

asam lemak jenuh dengan panjang rantai C yang lebih pendek, misalnya pemakaian 

asam palmitat dan tidak menyebutkan sumber glukosa. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh  Boge dan Lutz (1998)  menyatakan 

bahwa pembuatan alkil poliglukosida dengan alkohol lemah  dan d-glukosa. Pada 

penelitian ini tidak menyebutkan sumber glukosa dan jenis alkohol lemah yang 

digunakan. 

 Bator dkk.( 1999),   menyatakan bahwa surfaktan alkil poli glukosida dapat 

dibuat dari tepung glukosa dari jagung dan alkohol lemah (fatty alcohol). Pada 

penelitian ini tidak menyebutkan jenis alkohol lemah yang digunakan.  

El-Sukkary dkk. (2008)  menyatakan bahwa alkil poli glukosida (APG) yang 

mempunyai panjang rantai karbon yang berbeda dapat dibuat dengan cara langsung 

termasuk kondensasi fatty alcohol dan dextrose. Dalam hal ini peneliti tidak 

menyebutkan jenis fatty alcohol dan sumber dextrose yang digunakan. 

 

1.3 Perumusan Masalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yu dkk. (2008)  hanya sebatas esterifikasi 

secara enzimatis terhadap glukosa dengan jenis asam lemak tertentu yaitu asam 

stearat, sehingga ada permasalahan bahwa  pengaruh panjang rantai asam lemak yang 

digunakan dalam pembuatan surfaktan glukosa mono ester belum diketahui.  

Untuk menjawab kelemahan tersebut maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan pembuatan surfaktan glukosa mono ester  dengan menggunakan  bahan 

baku campuran tepung beras yang berasal dari beras jenis C4 kualitas terendah, beras 

untuk raskin, beras reject dan pecahan butiran beras hasil penggilingan sebagai 

sumber glukosa, dan berbagai asam lemak jenuh dengan katalisator asam sulfat. 

Asam lemak jenuh yang digunakan adalah asam stearat, asam palmitat dan asam 

laurat.  

 

1.4 Tujuan Penelitian. 

1. Mengetahui kondisi fermentasi terbaik yaitu suhu, waktu dan penambahan 

enzim pada proses terjadinya glukosa dari tepung beras secara enzimatis. 
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2. Mengetahui jenis asam lemak jenuh (fatty acid) yang terbaik untuk 

mendapatkan surfaktan glukosa ester yang mempunyai aktifitas permukaan 

yang tinggi pada kondisi esterifikasi terbaik yaitu suhu dan waktu. 

3. Melakukan kajian panjang rantai carbon terhadap kestabilan emulsi dari 

surfaktan glukosa mono ester yang dihasilkan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian. 

       Aspek Ilmu Pengetahuan.  

• Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai parameter rancangan 

proses pembuatan surfaktan jenis glukosa ester dengan bahan baku 

beras. 

        Aspek Ekonomi. 

• Menaikkan nilai ekonomis dari beras yang semula hanya digunakan 

sebagai bahan makanan dapat diproses menjadi surfaktan yang dari 

segi kegunaan lebih luas dan dari segi harga jauh lebih tinggi. 

 


